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Proszowice, dnia 09.11.2021 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na
Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, materiałów zużywalnych do
sterylizacji oraz wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2021
W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Pytanie 1
„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 2 i czy dopuści:
Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2, o wymiarach
30x34cm, chusty w zwojach po 100szt. z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład:
wiskoza 2 %, poliester 43 %. Ilość roztworu potrzebna do nasączenia ok. 3 L.
lub
Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2, o wymiarach
18x25cm, chusty w zwojach po 300szt. z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład:
wiskoza 2 %, poliester 43 %. Ilość roztworu potrzebna do nasączenia ok. 3 L.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. PROSIMY TEŻ
O INFORMACJĘ CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE PUSTE WIADERKA DOZUJĄCE.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 2
„Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 9 o treści:
"Ustępy 1,2,4,5,6,7,8 paragrafu 5 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie
wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie
naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej
towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez
Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to
Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza
towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 9 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo
naliczania kar umownych w wysokości:
w przypadku gdy kwota faktury brutto będzie niższa niż 200 złotych bądź równa 200 złotych, 50 złotych
w przypadku gdy kwota faktury brutto będzie wyższa niż 200 złotych a niższa niż 400 złotych bądź
równa 400 złotych, 100 złotych
w przypadku gdy kwota faktury brutto będzie wyższa niż 400 złotych a niższa niż 600 złotych bądź
równa 600 złotych, 150 złotych
w przypadku gdy kwota faktury brutto będzie wyższa niż 600 złotych a niższa niż 800 złotych bądź
równa 800 złotych, 200 złotych

w przypadku gdy kwota faktury brutto będzie wyższa niż 800 złotych, kara umowna będzie wynosiła 25
złotych za każdy dzień opóźnienia w płatności.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Okoliczności, na które wskazał uwagę wykonawca nie są możliwe do wystąpienia. Należy zauważyć, że
kary umowne zastrzeżone są na wypadek zwłoki a nie opóźnienia. Zwłoka ma charakter zawinionego,
kwalifikowanego opóźnienia. Nie może być mowy o zwłoce jako zawinionym działaniu, w wypadku gdy
wykonawca nie będzie spełniał świadczenia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w związku
z wykorzystaniem instrumentów prawnych pozwalających na wstrzymanie się ze spełnieniem
świadczenia wskutek braku zapłaty za wcześniejsze dostawy. Takie uprawnienia uregulowane są
w prawie cywilnym a skorzystanie z nich zgodnie z treścią odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego
nie może spotkać się z reakcją w postaci skutecznego, zgodnego z prawem zastosowania kary umownej.
Zatem wskazane w pytaniu okoliczności są uregulowane wprost w przepisach prawa i zastrzeżeniu kary
na wypadek okoliczności związanych z zawinionym przez wykonawcę działaniem, na co wykonawcy
można w odpowiedzi wskazać.
Pytanie 3
„Pakiet 7 poz. 7. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Wyłączenie dałoby
możliwość zaoferowania korzystniejszej oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7, Zamawiający wykreśla poz. 7 z Pakietu 7.
W załączeniu Załącznik Nr 2 do SWZ po zmianie w pakiecie 7.
Pytanie 4
„Pakiet 7 poz. 10. Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje rozmiaru
100x150mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozmiaru 100x150 mm.
Pytanie 5
„Pakiet 7 poz. 14. Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje rozmiaru
100x150mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozmiaru 100x150 mm.
Pytanie 6
„Pakiet 7 poz. 18. Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje rozmiaru
100x150mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozmiaru 100x150 mm.
Pytanie 7
„Do Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 6, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego, którego pH robocze roztworu wynosi 10,8 – 11,2.
Środek posiadający w swoim składzie alkoksylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki
powierzchniowo czynne oraz enzymy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 8
„Do Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 10, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12
Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia,
dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9
„Do Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 11, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie włókniny w opakowaniu a’100 ark z odpowiednim przeliczeniem ilości.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10
„Do Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 11, poz. 5
Prosimy o informację, czy w przypadku dopuszczenia produktu o innym konfekcjonowaniu, ilości
opakowań winny być zaokrąglone w górę (do pełnego opakowania), czy też wykonawca powinien
wycenić ułamkową ilość opakowania, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Ilości opakowań winny być zaokrąglone w górę.
Pytanie 11
„Pakiet 4 poz. 4
W związku z aktualizacją badań przeprowadzonych przez producenta preparatu zwracamy się z prośbą
o dopuszczenie do zaoferowania preparatu Phagocide D o spektrum działania B, F,V w czasie 10 min
oraz Tbc, S w czasie 30 min.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 12
„Pytanie dotyczące zapisów umowy Paragraf 1 ust. 4
W związku z sytuacją epidemiczną i wzrosty cen produktów do dezynfekcji na rynku międzynarodowym
i brak możliwości zmian cen jednostkowych netto, będzie skutkowało koniecznością kalkulacji cen na
poziomach abstrakcyjnych. Prosimy o zmianę zapisów paragrafu i dopuszczenie możliwości zmian cen
jednostkowych.”
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na zmianę. Możliwość zmiany umowy z przytoczonych względów przewidziana
została w treści § 6 ust. 10 umowy. Nadto ewentualna możliwość zmiany umowy w związku z Covid-19
wynika także z treści art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 innych chorób zakaźnych i wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Pytanie 13
„Pytanie dotyczące zapisów umowy Paragraf 2 ust. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie kumulował zamówienia jednostkowe i będzie zamawiał
preparaty w zbiorczych opakowaniach handlowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 14
„Pytanie dotyczące zapisów umowy Paragraf 5 ust 1
W związku z sytuacją epidemiczną obarczenie Wykonawcy karami umownymi w tej sytuacji jest
roszczeniem nadmiernym i działaniem na szkodę wykonawcy. Prosimy o rezygnację z kar w przypadku
niepełnych dostaw i nieterminowości dostaw zgodnie z postanowieniami art. 15r ustawy z dn. 02.03.2020
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na zmianę. Możliwość odstąpienia od naliczenia kary przewidziana została w treści
§ 5 ust. 7 umowy. Nadto ewentualna możliwość braku naliczenia kary może wystąpić także w związku z
art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 innych chorób zakaźnych i wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.

Pytanie 15
„Pytanie dotyczące zapisów umowy Paragraf 5 ust 2
W przypadku realizacji dostaw niezgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania łańcucha dostaw,
wzrostu kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o odstąpienie od wymogu zapłaty
kar w przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na zmianę. Możliwość odstąpienia od naliczenia kary przewidziana została w treści
§ 5 ust. 7 umowy. Nadto ewentualna możliwość braku naliczenia kary może wystąpić także w związku z
art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 innych chorób zakaźnych i wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Pytanie 16
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 2 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na
bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo
czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu
medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania
dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5.Konfekcjonowany w opakowanie 500ml i 5L (z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego)?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 17
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 3 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B
(w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota
noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund.
Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako
produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym
powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 18
„W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 1 poz. nr 3 prosimy o określenie potrzebnej ilości
dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy?”
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie 19
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 4 dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia
rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie
mydła. Tworząca białą, trwała i gęstą piankę dlikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie:
Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Konfekcjonowane w opakowanie 1L w systemie
zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 20
„W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 1 poz. nr 4 prosimy o określenie potrzebnej ilości
dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy? ”
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 21
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu,
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość
alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do
dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych
trudnodostępnych powierzchni. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego
Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający
pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F
(C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus
grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach
zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt
biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem oraz 5L?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 3 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji
delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do
powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina,
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól).
Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes
simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L (z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań) oraz 5L?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 23
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 9 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji
delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu
medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy,
porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,
inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,
2-aminoetanol,aminy,C12-14-alkilodimetyl,n-tlenki,di-decylo-metylo-polioksyetylo-amonowo
czwartorzędowopropionat (M=10), etano-1,2-diol. Rozmiar min. 13 x 20 cm, 23g/m2. Konfekcjonowane
w opakowanie po 100szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 24
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 10 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia
i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium,
gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,
inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,
2-aminoetanol, aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki, di-decylo-metylo-polioksyetylo -amonowoczwartorzędowopropionat (M=10), etano-1,2-diol. Rozmiar min. 13 x 20 cm, 23g/m2. Konfekcjonowane
w opakowanie po 100szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 25
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 13 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia
i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium,
gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,

inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,
2-aminoetanol, aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki, di-decylo-metylo-polioksyetylo-amonowoczwartorzędowopropionat (M=10), etano-1,2-diol. Rozmiar min. 13 x 20 cm, 23g/m2. Konfekcjonowane
w opakowanie po 100szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 26
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi
przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do
dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania:
B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. PH 11,1-11,85. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 27
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 2 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji
instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów
i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do
dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do
endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy
odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny
(proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji.
Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego
obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium),
V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile
2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN
14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę
dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 5kg?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 28
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu
medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne,
aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów
obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium,
niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych
powierzchni. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym
MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes
simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym
MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Konfekcjonowany w opakowanie 1L
z wbudowanym dozownikiem oraz 5L?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 29
„W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 4 poz. nr 1 prosimy o określenie potrzebnej ilości
dozowników w jakie należy wyposażyć Szpital na czas trwania umowy?”
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 30
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. nr 2 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania
preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji
różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m2
+/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty.
Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie
w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób
medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz
naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia,
daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej
odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Konfekcjonowane w opakowanie 100szt-wiadro,
z możliwością wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez
Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 31
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. nr 4 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi
przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do
dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania:
B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 10.11.2021 r.
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